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1. SISSEJUHATUS
Puhja Seltsimaja (edaspidi seltsimaja) arengukava on dokument, mis fikseerib seltsimaja
hetkeolukorra, määrab arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ning arengukava
uuendamise korra. Arengukava koostamise protsessi aluseks on Elva valla määrus Arengukava
ja eelarvestrateegia koostamise kord. Seltsimaja arengukava lähtub seltsimaja põhimäärusest
ja Elva valla arengukavast ning arengukava õiguslik alus on kohaliku omavalitsuse korraldus
(KOKS), mille § 37 kohaselt peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt kolme eelseisvat
eelarveaastat.
Puhja Seltsimaja arengukava hõlmab perioodi 2021-2025. Arengukava on seltsimaja
jätkusuutliku tegutsemise aluseks ja on koostatud asutuse töö paremaks korraldamiseks.
Seltsimaja põhikirjalised põhiülesanded on: rahvakultuuri ja kohalike kultuuritraditsioonide
säilitamine ja arendamine; professionaalse kunsti vahendamine; elanike kultuuriline ja
meelelahutuslik teenindamine; piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-,
spordi- ja haridusasutustega ning organisatsioonide, kodanikuühenduste ja ettevõtetega;
elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine; osalemine valla kultuurielus;
osalemine maakondlike ja vabariiklike tantsu- ja laulupidude protsessis ning teistes
maakondliku või vabariikliku väljundiga sündmustes; uute kultuuritraditsioonide ja teenuste
loomine.
Seltsimaja tegevusalad on: taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine; elanikkonna vaba aja
veetmise korraldamine; kultuuriliste õpiringide ja kursuste korraldamine, täiskasvanuhariduse
korraldamine ja vahendamine; kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste
kultuuriprojektide korraldamine; tegevuste kajastamine valla lehes ja valla kodulehel;
reklaamkuulutuste paigaldamine; korraldatavate ürituste reklaami korraldamine; erinevate
huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega
koostöö tegemine; tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja elluviimine;
professionaalse kunsti vahendamine (teater, kujutavkunst, kino jm); kohaliku seltsielu
edendamine;
kohaliku pärimuse
kogumine, säilitamine
ning
arendustegevus;
kultuurisidemete loomine ja arendamine (sh. rahvusvaheline); elanike erinevate
vanusegruppidele suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult
mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine, sh huviringid.
Seltsimaja sisuline töö
Puhja Seltsimajas tegutsevad järgmised kollektiivid: naiskoor Läte, segarahvatantsurühm
Opsal, naisrahvatantsurühm Rukkilill, eakate seltskonnatantsurühm Sügisõied, kitarristide
ansambel Ümarlaud, meesansambel, kangakudumisring Veevedajad, näitering
täiskasvanutele, eakate võimlemine, linetants, jooga. Seltsidest tegutsevad Puhja Seltsimaja
ruumides Tantsuselts Opsal ja ajalooselts Puhja Aja Mälu. Lisaks kasutavad seltsimaja ruume
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sidusrühmad (võimalikud koostööpartnerid ja seltsimaja tegevusest huvitatud inimesed ning
asutused): Puhja Seltsimaja poolt korraldatud kultuurisündmusi külastavad Puhja piirkonna
elanikud, Elva valla teiste piirkondade elanikud, muud külalised Eestist ja välismaalt, Puhja
piirkonna teised asutused: kool, kogudus, lasteaed, raamatukogud, Puhja piirkonnas
tegutsevad seltsid, Elva Vallavalitsus ja Vallavolikogu.
Traditsioonilistest sündmustest korraldab seltsimaja Puhja küla- ja kihelkonnapäevi, Puhja
laulu- ja tantsupäevi, Eesti Vabariigi sünnipäeva ja Eesti iseseisvumise taastamise aastapäeva
sündmusi, Tartumaa laste folklooripäevi, Elva valla teemant- ja kuldpulmaliste
austamissündmusi, temaatilisi näitusi, kinoseansse, tantsuõhtuid erinevate artistidega,
seltsimaja ja kollektiivide sünnipäevakontserte, eakate päeva tähistamisi, piirkonna jaanituld
ja jüripäeva ning erinevaid advendi- ja jõuluaja sündmusi.
Puhja Seltsimajal on oma sümboolika.
Hoone andmed
Seltsimaja tegevusteks olevate ruumide andmed:
Saalipõranda suurus 134,1 m2, saalis on rõdu, istekohti 180, sellest rõdul 30 kohta.
Lava suurus 72 m2, üldpind 64 m2, lava kõrgus 6 m.
Loenguruum 55 m2.
Rohkem infot: https://elvakultuur.ee/puhja-seltsimaja/teenused/
Infokanalid
Aadress: Viljandi tee 24, Puhja alevik, Elva vald 61301, Tartu maakond
Registrikood: 75021681
Rohkem infot: https://elvakultuur.ee/puhja-seltsimaja/kontakt/

2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED
Missioon
Puhja Seltsimaja missiooniks on läbi kohaliku ajaloo, Eesti rahvakultuuri traditsioonide
väärtustamise ja mitmekülgse koostöö pakkuda võimalikult laiapõhjalisi vaba aja veetmise
võimalusi ning luua elanikonnale tingimused osalemiseks loova ning kaasaegse
kultuurikorralduse arendustegevusega piirkonnas.
Visioon aastaks 2025
Puhja Seltsimajas on mitmekülgne ja hästi koordineeritud kultuurielu, mis pakub rikkalikult
osalemisvõimalusi kõikidele kohalikele ja külalistele.
Põhiväärtused
KOOSTÖÖVALMIDUS - seda nii inimeste, organisatsioonide kui valdkondade vahel.
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ASJATUNDLIKKUS – väärtustame inimest ja tema soovi osaleda kohaliku kultuurielu ja
paikkondlike
omapärade
esiletoomises
juhendajana
või
osalejana.
UUENDUSMEELSUS – luua tänapäevane maakultuuri korraldus läbi traditsioonide säilimise.
3. PUHJA SELTSIMAJA HETKEOLUKORD JA TUGEVUSED
Puhja Seltsimaja on kogukonda teenindav, vajaduste ja võimalustega arvestav kultuuriasutus.
Seltsimajas töötab kolm inimest: juhataja, kunstiline juht ja perenaine. Lisaks on seltsimaja
struktuuris ringide töö korraldamiseks 2,0 kohta.
Oma töö korraldamisel ja eesmärkide seadmisel tugineme sellele, et meie töötajad ja
kollektiivide liikmed on aktiivsed, teotahtelised, rõõmsad, pühendunud inimesed, kes
hindavad ja väärtustavad Eesti rahvakultuuri. Seltsimaja töötajad ja kollektiivid on avatud ning
ettevõtlikud koostööks erinevate partneritega.
Puhja Seltsimaja hetkeolukorrast konkreetse ettekujutuse saamiseks viidi läbi asutuse
töötajate seas läbi seltsimaja tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja
ohtusid kajastav analüüs (SWOT). Järgnev kajastab sellest tulenevat analüüsi.
Ohtude ja tugevuste analüüs
Koostöö piirkonnas, valla ja riigi püsiv ning kasvav toetus aitavad vältida väikeste
kultuuriasutuste kadumist maapiirkonnas. Koostöö ja toetused väldivad kultuuritarbimise
koondumist suurematesse keskustesse ja linnadesse. Kogukondliku ühistegevuste
arendamine, piirkonna tuntuse suurendamine ja tänapäevaste kultuurisündmuste pakkumine
aitavad vältida inimeste passiivsust, elanikkonna ja isetegemises kaasalööjate vähenemist
maal ning traditsioonide hääbumist. Toimiv kultuuriasutus ja koostööaldis piirkonna
kultuuritegevuse korraldajate võrgustik, kel ühine eesmärk ning ühised huvid, koostöötahe ja
koostöövalmidus, aitavad vältida kultuurihuvi kadumist.
Nõrkuste ja võimaluste analüüs
Piirkonna tippsündmuse loomiseks ja elanikkonna soovide-vajaduste väljaselgitamiseks tuleb
järjepidevalt läbi viia publiku-uuringuid ning tihendada koostööd piirkonna ettevõtjate ja
asutustega. Igal sügisel toimuvad Kultuurivankri kokkusaamised uue hooaja sündmuste
kalendri koostamiseks ja ühisürituste kavandamiseks korraldada ka suuremate sündmuste eel
ja ka iga hooaja lõpus. Aktiivsem koostöö suuremate sündmuste korraldamisel piirkonna
asutuste, seltside ja ettevõtjatega aitab suurendada kogukonnatunnet. Seltsimaja
tegevusvaldkondade mitmekesistamine ja tegevuste laiendamine võimaldab kaasata rohkem
piirkonna inimesi. Kollektiivide ja seltsimaja tegevuse toetamiseks Puhja laulu- ja mänguseltsi
taasloomine. Koostöös vallaga arutada võimalusi seltsimaja kõrval asuva territooriumi
väljaehitamise jätkamist kogukonna vabaõhu sündmuste korraldamise alaks koos välilava
ehitamisega. Samuti koostöös valla ja kogukonna asutustega kasutada paremini ruumide
5
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potentsiaali kogukonnas kollektiivide töö läbiviimiseks. Vallaga arutada võimalust tulevikus
toitlustusasutuse kasutuses olevate ruumide tagastamisvõimalust kultuurielu korraldamiseks.
Seltsimaja tehniliste vajaduste parendamiseks planeerida vahendeid seltsimaja eelarves ja
teha taotlusi valla eelarvest rahastatavate investeeringute teostamiseks.
Elva valla rahvamajade ühised tegevussuunad
1. Rahvakultuur säilib ning kohalikku mälu talletatakse kohalike müütide, legendide,
lugude kogumisprogrammi abil.
2. Kultuurielu on toetatud ja tõhusalt koordineeritud ning rahva- ja kultuurimajad on
avatud kogukonnale kultuuri loomiseks.
3. Toimub traditsiooniliste ja uute sündmuste korraldamine, mida toetab
professionaalne ja koostöine ürituste turundamine.
4. Elva vald on aktiivne koostööpartner Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024.

4. VÄLJAKUTSED UUEKS PERIOODIKS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puhja piirkonna tunnusürituse loomine ja selle kaudu piirkonna tutvustamine.
Tegevuse laiendamine lisaks siseruumides toimuvale piirkonna välialadele.
Seltsimaja fassaadi rekonstrueerimine.
Seltsimaja saali remont.
Saali- ja lavakardinate vahetus.
Saali seintele näitusesiinide paigaldamine.
Seltsimaja hoone viimine vastavusse tuleohutusnõuetega.
Seltsimaja saali statsionaarse heli- ja valgusaparatuuri paigaldamine.
Seltsimaja välialale tingimuste (varjualune esinejatele, välisvalgustus, varikatus
sündmuste läbiviijatele jne) loomine vabaõhusündmuste läbiviimiseks.
Koostööpunktide leidmine kohalike seltside ja ettevõtjatega ning tihedam koostöö
valla teiste kultuuriasutuste ja kultuurikollektiividega.
Uue kinoekraani soetamine ja paigaldamine.

Strateegilised eesmärgid 2021-2025
Tuua kasu eelkõige seltsimajaga nii otseselt kui kaudselt seotud inimestele. Oluline on, et
inimesed, kes kasutavad seltsimaja erinevaid teenuseid nii tegijatena kui sündmustel ja
kollektiivides osalejatena, tunnetaksid pidevat arengut ja kvaliteedi paranemist.
Puhja kultuurikorraldajatele on oluline olla konkurentsivõimelised ja edukad, püüdes tagada
siinsetele elanikele kvaliteetne elu- ja puhkekeskkond. Edu saavutamiseks on vajalik toetuda
oma kultuuri ja piirkonna eripärale ja unikaalsusele, olles samas õppimisvalmis ja
uuendusmeelne.
Laiapõhjaline koostöö erinevate partneritega ning ühistegevuste ja koolituste korraldamine.
Aktiivne osalemine piirkonna ja valla kultuuripoliitika kujundamisel.
6

PUHJA SELTSIMAJA ARENGUKAVA 2021-2025

Tingimuste loomine kultuurivaldkonna arenguks, pakkudes elanikkonnale võimalusi
mitmekülgseks kultuurialaseks tegevuseks ning elukestvaks õppeks, toetamaks eesti rahvuse
ja kultuuri säilimist läbi aegade.
Tegevuskava 2021-2024

Puhja Seltsimaja arengukava on loodud perioodiks 2021-2025. Arengukavas plaanitud
tegevuste plaanipärane elluviimine on seltsimaja töötajate ülesanne. Arengukava
tulemuslikkust näitavad püstitatud eesmärkide täitmine, tegevuste plaanipärane elluviimine
ja koostööpartneritelt ning publiku-uuringutest saadud tagasiside. Tulemusi hinnatakse
läbiviidavate küsitluste, väikesemahuliste uuringute ning individuaalsete vestluste abil. Nende
tulem võib saada põhjendatud muudatusettepanekute tegemisel tegevuskavasse või
arengukavasse. Vajadusel tehakse arengukavasse muudatusi.
Järgnevalt on kirjeldatud Puhja Seltsimaja strateegilisi eesmärke:
1. Puhja Seltsimajas on mitmekesine kultuurielu.
2. Puhja isetegevuskollektiivide tegevus on jätkusuutlik.
3. Puhja kogukond on julge ja ettevõtlik.
4. Seltsimaja on aktiivne ja usaldusväärne koostööpartner.
5. Seltsimaja tehniline võimekus on kaasaegne.
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Strateegiline eesmärk nr 1. Puhja Seltsimajas on mitmekesine kultuurielu
Alaeesmärk 1.1 Kultuurisündmused on mitmekesised ja laiaulatuslikud

Tulemisnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

1.1.1. Traditsiooniliste sündmuste (vt lisa 1) korraldamise jätkamine

Toimub vähemalt 10 traditsioonilist
sündmust aastas

2021-2025 juhataja

1.1.2. Uute ühistegevuste ja -sündmuste loomine

Algatatud on 3 uut sündmust

2025

1.1.3

Aastas toimub vähemalt 3 sündmust
väljaspool seltsimaja territooriumi

2021-2025 kunstiline
juht

Sündmuste korraldamine erinevates Puhja piirkondades (nt Ulila, Rämsi,
erinevad koduaiad ja välialad)

Alaeesmärk 1.2. Kaasatud on nii noored kui vanad

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

kunstiline
juht

Vastutaja

1.1.1. Koostöö kohaliku kooli, lasteaia, noortekeskuse ja kogudusega.

Aastas toimub vähemalt 3 ühisüritust

2021-2025 kunstiline
juht

1.1.2. Koostöö Puhja Päevakeskuse ja Puhja Maanaiste Seltsiga

Aastas toimub vähemalt üks ühisüritus
või ettevõtmine

2021-2025 juhataja

1.1.3

Aastas toimub vähemalt 1 õppepäev või
ettevõtmine

2021-2025 juhataja

Põlvkondade vaheline teadmiste ja oskusi jagamine - vanemad õpetavad
noori ja vastupidi

Alaeesmärk 1.3 Puhja Seltsimajas toimuv kultuuritegevus on hästi teavitatud

Tulemusnäitaja

1.3.1

Seltsimaja infokanalites on aja- ja asjakohane info

Seltsimaja tegevustes ja sündmustel
osaleb 10% rohkem osalejaid

2021-2025 juhataja

1.3.2

Seltsimaja sündmuste ja info jagamisel kasutatakse erinevaid kanaleid:
koduleht, Facebook, valla infoleht, teadetahvlid, meililist; digitaalse
ekraani abil info edastamine fuajees ja kinoekraanil enne kinoseansse
jne

Seltsimaja tegevustes ja sündmustel
osaleb 10% rohkem osalejaid

2021-2025 kunstiline
juht

1.3.4

Seltsimaja infoplakatid on tänapäevase ja üldlevinud kujundusega

Seltsimaja tegevustes ja sündmustel
osaleb 10% rohkem osalejaid

2021-2025 kunstiline
juht
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1.3.5

Seltsimaja identiteedi tugevdamine sümboolika (logo, visuaal) aktiivse
Seltsimaja töötajad ja vabatahtlikud on
kasutamise abil trükiste ja meenete kujunduses, personali ametiriietuses nähtavad ja tunnetavad end
jne
meeskonnana; seltsimaja tegevuste
atraktiivsus suureneb

2021-2025 juhataja

Strateegiline eesmärk nr 2. Puhja isetegevuskollektiivide tegevus on jätkusuutlik
Alaeesmärk 2.1 Kollektiivide aktiivne osalemine piirkondlikel, maakondlikel ja
vabariiklikel sündmustel ning välisfestivalidel

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

2.1.1

Olemasolevate kultuurikollektiivide jätkamine (naiskoor,
rahvatantsurühmad, kitarristide ansambel jt)

Seltsimajas tegutseb aastas vähemalt 7
kultuurikollektiivi või huviringi

2021-2025 juhataja

2.1.2

Professionaalsete juhendajate tagamine kollektiividele

Seltsimaja kollektiivide juhid omavad
erialalist kutset

2025

2.1.3

Kollektiivide tegevuse toetamine (ruumid, transport,
esinemisvõimalused)

Kollektiivide tegutsemiseks on tagatud
ruumid ja vahendid. Iga kollektiiv esineb
aastas vähemalt kahel valla ja ühel
piirkondlikul või vabariiklikul sündmusel

2021-2025 juhataja

2.1.4

Kollektiividele esinemisriiete ja vahendite järjepidev soetamine

Kollektiividel on esinemisriided olemas ja
esteetiline väljanägemine esinemistel on
nauditav

2021-2025 juhataja

2.1.5

Kollektiivide sünnipäevakontsertide ja etenduste ning omaalgatuse
toetamine

Seltsimaja eelarves on arvestatud
vahendid kollektiivide omaalgatuse
toetamiseks

2021-2025 juhataja

Alaeesmärk 2.2 Järelkasv kollektiividele
2.2.1

Tulemusnäitaja

Lastele ja noortele suunatud huvitegevus

Seltsimajas tegutseb vähemalt 2 lastele
või noortele mõeldud huviringi

9
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Tähtaeg

Vastutaja

2025

juhataja
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2.2.2

Laste-, noorte ja täiskasvanute kollektiivide ühiskontserdid

Aastas toimub vähemalt üks
ühiskontsert, kus esinejateks erinevate
põlvkondade esindajad

2021-2025 kunstiline
juht

2.2.3

Erinevad sihtgrupid on kaasatud tegevuste planeerimisse ja
elluviimisesse

Välja on kujunenud vähemalt 5liikmeline vabatahtlike meeskond

2025

juhataja

Tähtaeg

Vastutaja

Strateegiline eesmärk nr 3. Puhja kogukond on julge ja ettevõtlik
Alaeesmärk 3.1 Kodanikualgatuse toetamine
3.1.1

Tulemusnäitaja

Kodanikualgatuse korras toimuvate ettevõtmiste toetamine seltsimaja
vahenditega (ruumid, inventar jne)

Seltsimaja võimaldab olemasolevate
vahendite (telgid, lauad, pingid jmt)
kasutamist

2021-2025 juhataja

3.1.2. Tihedam koostöö piirkonna seltside ja ettevõtjatega

Aastas toimub vähemalt üks ühisüritus

2025

juhataja

3.1.3

Ajaloolise Puhja laulu- ja mänguseltsi taasloomine

Puhja laulu- ja mänguselts on taasloodud

2023

juhataja,
kunstiline
juht

3.1.4

Seltsimaja väliürituste läbiviimiseks vahendite soetamine

Igal aastal soetada väliürituste
korraldamiseks vähemalt üks nimetus
(võrkkiiged, -toolid, pingid, lauad jne)
lisavahendeid

2021-2025 juhataja

Alaeesmärk 3.2 Ühisürituste korraldamine piirkonnas

Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja

3.2.1. Puhja Seltsimaja, Ulila Keskuse, Rämsi huvikeskuse ja Ulila suveaia
koostöö ühisürituste korraldamisel

Vähemalt üks kord aastas toimub ühiselt
korraldatud üritus

2021-2025 kunstiline
juht

3.2.2

Vähemalt üks kord aastas toimub ühiselt
korraldatud üritus

2021-2025 kunstiline
juht

Puhja piirkonna asutuste, ettevõtete ja seltside koostöö ühisürituste
korraldamisel
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3.2.3

Puhja kihelkonna ajaloo ja traditsioonide väärtustamine koostöös Puhja
piirkonna asutuste ja Konguta rahvamajaga

Kihelkonnapäevad toimuvad vähemalt
kord iga 5 aasta järel

2024

juhataja

Tähtaeg

Vastutaja

Strateegiline eesmärk nr 4. Puhja Seltsimaja on aktiivne ja usaldusväärne
koostööpartner
Alaeesmärk 4.1 Puhja Seltsimaja on hea koostööpartner vallavalitsusele ja selle
asutustele

Tulemusnäitaja

4.1.1

Aktiivne koostöö vallavalitsuse ja selle hallatavate asutustega

Koostöös osaletakse ja viiakse ellu 2021-2025 juhataja
vähemalt 3 sündmust aastas

4.1.2

Aktiivne koostöö Puhja lasteaia, kooli ja raamatukoguga

Vähemalt 5 korda aastas toimub
lasteaialastele ja kooliõpilastele
suunatud üritus (teatrietendus, filmi
näitamine, näitus, töötuba, infopäev,
kohtumine kirjanikuga vmt)

Alaeesmärk 4.2 Puhja Seltsimaja osaleb aktiivselt erinevates võrgustikes

Tulemusnäitaja

2021-2025 juhataja

Tähtaeg

Vastutaja

2025

juhataja

4.2.1

Tartu 2024 tegevustes osalemine

Puhja Seltsimaja on vähemalt ühe
tegevuse või projekti korraldamise
partner

4.2.2

Maakonna kultuurivõrgustikesse kuulumine

Puhja Seltsimaja on pidevalt aktiivne liige 2021-2025 juhataja
maakonna kultuuritöötajate tegevuses

4.2.3

Riiklikesse kultuurivõrgustikesse kuulumine

Puhja Seltsimaja on aktiivne laulu- ja
2022-2024 juhataja
tantsupidude protsessis osaleja vähemalt
3 kollektiiviga

Strateegiline eesmärk nr 5. Puhja Seltsimaja on kaasaegne kogukonnakeskus
Alaeesmärk 5.1 Puhja Seltsimaja tehnilise baasi järjepidev uuendamine
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Tulemusnäitaja

Tähtaeg

Vastutaja
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5.1.1

Seltsimaja fassaadi rekonstrueerimine koos ventilatsioonisüsteemi
uuendamisega

Hoone energiakulu on väiksem ja ruumid
soojemad; toimiv ventilatsioonisüsteem
tagab ruumides ilma mürata värske õhu;
hoone visuaalne välimus on korras

2021

juhataja

5.1.2

Saali remont koos hoone vastavusse viimisega tuleohutusnõuetele

Seltsimaja saal ja lava on remonditud 2021
esteetiliselt nauditavad ning tagatud on
külastajate ohutus

juhataja

5.1.3

Saali- ja lavakardinate vahetus

Paraneb saali ja lava esteetiline visuaal

2021

juhataja

5.1.4

Seltsimaja automaatse tulekahjusignalisatsiooni vahetus

Töökorras tulekahjusignalisatsioon aitab
tagada hoone ja külastajate ohutuse

2021

juhataja

5.1.5

Varikatuse ehitamine hoone pargipoolsele küljele

Esinejad ja tehnika on väliürituste ajal 2021
ilmastikuolude eest kaitstud

juhataja

Alaeesmärk 5.2 Puhja Seltsimaja tehniline võimekus on kaasaegne

Tulemusnäitaja
Riputussiinid on paigaldatud

Tähtaeg

Vastutaja

2022

juhataja

2023

kunstiline
juht

5.2.1

Näitusteks riputussiinide paigaldamine saali

5.2.2

Kaamerate ja ekraanide süsteemi paigaldamine jälgimaks toimuvat saalis Kaamerad ja ekraanid on paigaldatud
ja laval

5.2.3

Fuajeesse teabeekraani paigaldamine

Teabeekraan on paigaldatud. Külastajatel 2022
võimalus saada atraktiivset infot
järgnevate sündmuste kohta

kunstiline
juht

5.2.4

Lava eesvalguse prožektoristange motoriseeritud liigutamine

Süsteem paigaldatud. Lava esist
prožektorite stanget on võimalik
motoriseeritult tõsta ja langetada

juhataja
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LISAD
Lisa 1. Traditsiooniliste sündmuste tabel
Kuu

SÜNDMUS

Toimumisintervall

jaanuar
veebruar
veebruar
aprill
aprill
juuni

Temaatiline näitus
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus
Segarahvatantsurühm Opsal sünnipäeva kontsertetendus
Tartumaa laste folklooripäev
Jüripäeva tähistamine
Puhja külapäev

juuni

Puhja kihelkonnapäev

juuni

Puhja laulu- ja tantsupäev

Igal aastal
Igal aastal
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2025
Igal aastal
Igal aastal
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2023
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2022
Iga 4 aasta järel,
järgmine 2024
Igal aastal
Igal aastal

juuni
august

Jaanituli
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva
tähistamine
september Temaatiline näitus
september Eakate päev
oktoober
Hooaja avapidu
november Elva valla teemant- ja kuldpulmaliste austamine
*
Naiskoor Läte sünnipäevakontsert
*

Puhja Seltsimaja aastapäeva tähistamine

*

Naisrahvatantsurühm Rukkilill sünnipäevakontsert

detsember
detsember
detsember
detsember

1. advendiküünla süütamine
Jõulu- või advendikontsert
Eakate jõulupidu
Aastalõpupidu
* toimumisaeg sõltub kollektiivi otsusest
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Igal aastal
Igal aastal
Igal aastal
Igal aastal
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2023
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2022
Iga 5 aasta järel,
järgmine 2026
Igal aastal
Igal aastal
Igal aastal
Igal aastal
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Lisa 2. Investeeringute kava
Tegevus
Fassaadi rekonstrueerimine:
hoone soojustamine, hoone
akende, välisuste ja
vihmaveesüsteemide vahetus
ning vundamendi
soojustamine ja varikatuse
ehitus esinejatele

Eeldatav
maksumus

Rahastus

Vastutaja

180 318

KOV

KOV

täpsustub

KOV

KOV

Saali lava- ja aknakardinate
vahetus

5 500

KOV

KOV

Saali seintele näitusesiinide
paigaldus

täpsustub

KOV

KOV

Heli- ja valgusaparatuuri
soetamine

10 000

KOV

juhataja

Uue kinoekraani soetamine ja
paigaldus

3 200

KOV

juhataja

Pianiino soetamine

6 000

KOV

juhataja

Saali ja lavale kaamerate ja
ekraanide soetamine ja
paigaldus

3 000

KOV

juhataja

350

KOV

juhataja

1 800

KOV

juhataja

Saali remont ja hoone
viimisega vastavusse
tuleohutusnõuetega

Fuajeesse teabeekraani
soetamine
Lava eesvalguse
prožektoristange
motoriseerimine

14

PUHJA SELTSIMAJA ARENGUKAVA 2021-2025

Lisa 3. Mõisted
Kultuuriteenuse all mõistetakse kõigi elanike võimalusi: - osaleda (harrastajana, õppijana)
kultuuriprotsessis traditsioonide kandjana (näiteks osalemine kooris, rahvatantsurühmas,
käsitööringis, pillimäng jm); uute oskuste ja teadmiste omandamine; - saada tarbijana
kultuurialaseid emotsioone (teater, kontsert, kino, tantsuõhtu, galerii jm); - saada teadmisi ja
informatsiooni enesetäiendamiseks (elukestev õpe).
Seltsimaja – ehk kogukonnakeskus on eraõigusliku juriidilise isiku poolt asutatud või hallatav
kultuuriasutus, mis toimib kogukonna omaalgatuse põhimõttel ning mille eesmärgiks on
seltsielu korraldamine ja kohaliku elu arendamine.
Rahvamaja – kultuuriasutus, mille ülesandeks on kohaliku elanikkonna kultuuri-, huvitegevus,
enesetäiendus-, teabe- ja meelelahutusvajaduste rahuldamine; rahvakultuuri säilitamine ja
arendamine; kontsertide, etenduste, näituste ja muude kultuurisündmuste korraldamine;
tingimuste loomine harrastuskollektiivide, huviringide, kultuuriseltside ja -seltsingute
tegevuseks.
Selgituseks – Puhja rahvamaja on rahvakultuuriasutus (rahvamaja), mille nimeks on Puhja
Seltsimaja.
Kultuurivanker – Puhja piirkonnas kultuuriürituste korraldamisega tegelev aktiiv, mis saab
kokku vähemalt kord aastas eesmärgiga arutada koostöövõimalusi, ühiseid eesmärke ja
koostada piirkonna kultuurikalender.
Huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel
üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused
valitud huvialal.
Huviring – tingimuste ja võimaluste loomine inimeste vaba aja sisustamiseks
ning arendavaks tegevuseks läbi kultuuri- ja huvitegevuse.
Kultuurikollektiiv on selts, seltsing, ring, organisatsioon, mittetulundusühing jne, mis tegutseb
kultuurivaldkonnas.
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Lisa 4. Ajalugu
Puhja Seltsimaja on ehitatud aastal 1906 kohaliku Haridus- ja Karskusseltsi eestvõtmisel. Juba
tol ajal leiti, et kohalikule rahvale on väga vaja avaraid ruume, kus meelelahutust ja õpetust
saaks pakkuda. Innustajaks tööde eestvõtmisel oli tolleaegne kirikuõpetaja Jaak Valk. Kohalik
seltskond toetas mõtet igati ja mitte ainult – kingiti materjali ja raha ning abistati kõigiti nii
ehitusmaterjali kohaleveol kui ehitamisel. Kuigi seltsimaja avapidu peeti 17. detsembril 1906,
valmis hoone lõplikult 1910. aastal.
Ajaloo jooksul on hoonel olnud erinevaid nimetusi: seltsimaja, rahvamaja, kultuurimaja,
maakultuurimaja. Võttes arvesse Puhja Valla rahva tahet otsustas Puhja Valla volikogu 1993.
aastal taastada hoone ajaloolise nime - Puhja Seltsimaja. Praeguseks on Puhja Seltsimaja Elva
valla Puhja piirkonna ainuke rahvakultuurikultuuriasutus ja on üks väiksemaid maarahvamaja
rollis olevaid hooneid Tartumaal.
Puhja Seltsimaja ja kiriku vahelisel alal asub Puhja park, mis on rajatud 1925. aastal kohalike
aktivistide poolt ümber samal aastal püstitatud Vabadussõja mälestussamba. Puhja park on
südamekujuline. Puhja pargis ja kõrval asuval haljasalal korraldatakse suviseid
vabaõhusündmusi.
Seltsimaja hoone renoveerimised:
1969-1971 – remondi käigus muudeti siseruumide lahendust (selle käigus kaotati saalist rõdu)
ja muutus ka hoone välisilme. Juurde ehitati kinoruum (edaspidi toimus seltsimaja ruumides
nädalas 7 kinoseanssi), kangakudumistuba ja katlamaja hoone kütmiseks. Hoonesse kolis
külaraamatukogu.
1990-1992 – siseruumide kapitaalremont. Saali ehitati uuesti rõdu. Hoone ühendati aleviku
tsentraalkütte ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. Kuivkäimlate asemel sai maja WC-d.
Osa ruume rentis Puhja vald toitlustusettevõttele. Toitlustusettevõtte kasutusse said endine
seltsimaja väike saal, kantselei, köök, parklapoolne koridor ja katlamaja ruumid.
2002 – katuse vahetus, välisfassaadi parandustööd ja värvimine, hoonele paigaldati
vihmaveesüsteemid.
2006-2007 – seltsimaja 100. juubeliks kultuuriministeeriumi rahastusel siseruumide
renoveerimine koos osalise ruumilahenduse muutmisega. Hoonesse paigaldati ventilatsioon
ning automaatne tulekahju ja valvesignalisatsioon. Hoonest kolis välja II korrusel asunud
raamatukogu, mille 3 ruumi ehitati ümber ühiseks loengu- ja prooviruumiks, kaks II korruse
tegelaste tuba ühendati üheks tervikuks. Lisaks ehitati seltsimaja osasse inva WC ja duširuum
ning toitlustusasutusele eraldi sissepääs ja tualetid.
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